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Pokyny

Mistrovství České republiky v orientačním běhu na krátké trati 2013
Veteraniáda České republiky v orientačním běhu na krátké trati 2013

Závod českého poháru, Žebříčku A, Českého poháru veteránů, Rankingu a Veřejný závod

Pod záštitou senátora a starosty města Šumperk pana Zdeňka Brože

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů

Pořadatelský subjekt: SK Severka Šumperk, klub orientačního běhu

Datum konání: 22. 6. 2013 (semif inále) a 23. 6. 2013 (f inále)

Centrum: Chata Junior Kunčice, místní část Starého Města pod Sněžníkem (50°11’44.171″N,
16°56’35.074″E), přístupová pěší cesta bude značena žlutými f áborky – nutno dodržet! Organizace
shromaždiště viz plánek v příloze.

Předpis: závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů
k soutěžím sekce OB 2013.

Kategorie, délky tratí: viz samostatně zveřejněný seznam délek tratí, přihlášek a startovních listin na
webu závodu.

Klasif ikace závodu: jednorázový denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol na krátké trati.

Systém ražení: Sportident – jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát, možnost zapůjčení čipu za 40
Kč/den. Závodník je povinen:

ve startovních koridorech provést vymazání čipu (CLEAR) a kontrolu mazání (CHECK),

v případě poruchy jednotky SI označit průchod kontrolou kleštěmi do vyhrazených políček na mapě a
předat mapu s náhradním ražením v cíli ke kontrole, na pozdější protesty nebude brán zřetel,

vyčíst svůj čip i v případě, že závod nedokončí.

Prezentace: v centru závodu

v pátek 21.6.     19:00 – 22:00 hod.

v sobotu 22.6.   8:30 – 10:30 hod.

v neděli 23.6.    8:00 – 8:30 hod. pouze dohlášky do T2 a T4

Info, kontakt:  Zdenka Králová 728 169 593 (ředitel), Petr Turczer 739 324 013 (hl. rozhodčí)

Parkování: organizováno pořadateli v celé obci Kunčice, parkovací místa viz samostatný plánek v příloze.
Při příjezdu do obce bude vybírán poplatek 50Kč/auto/víkend a 100Kč/bus/víkend. Vozidla budou řazena
postupně v nejbližší vzdálenosti od centra po nejvzdálenější, závodníci ubytovaní v Kunčicích od pátku
budou parkovat u svých penzionů, ostatní musí v sobotu parkovat na místech určených pořadateli,
autobusy vyloží závodníky na točně (viz plánek v příloze) a odjedou parkovat dle pokynů pořadatelů.

Vzdálenosti: 

parkoviště – shromaždiště: od 700 do 2000 m (dle místa parkování), převýšení 90 m

shromaždiště – start: sobota  1650m/110 m převýšení, neděle 1600m/185 m přev.
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shromaždiště – cíl: 0 m

Start: po oba dny intervalový start

Sobota 00 = 12:00 hod., odběr map v posledním koridoru, pro závodníky MČR na jméno, ostatní
kategorie samoobslužně

Neděle 00 = 9:30 hod., odběr map samoobslužně u všech kategorií v posledním koridoru

Startovní list iny: startovní listiny na sobotu budou na webové stránce závodu a v sobotu při prezentaci,
startovní listiny na neděli budou zveřejněny v sobotu večer na stránkách závodu a vyvěšeny v centru,
v hospodě v Kunčicích, v tělocvičně ve Starém Městě a v rekreačním středisku Krupá. Sobotní i nedělní
startovní listiny budou také v centru a na startu.

Postupový klíč do f inále A: D21– 24, H21 – 32, DH16,18,20 – 18; Veteraniáda – prvních 50 % závodníků,
max. však 25 osob. Podrobněji viz SŘ.

Tréninkové mapy: tréninkové mapy obdrží závodníci při prezentaci.

Sobota: U Petra a Pavla, 1:10000, E=5m, autor Luděk Krtička, stav květen 2013

Neděle: Krupná, 1:10000, E=5m, autor Evžen Cigoš, stav květen 2013

Tréninky

Sobota:

shromaždiště – start tréninkového prostoru 1400 m, převýšení 70 m

start tréninkového prostoru – start závodu 250 m, převýšení 40 m

Pro závodníky s povinností pobytu v karanténě je vstup do tréninkového prostoru pouze z karantény. Tito
závodníci musí opustit tréninkový prostor do 13:15 hod., a vrátit se do karantény, kde opětovně označí
čipem návrat. Ostatní závodníci mohou vstupovat do tréninkového prostoru od 13:20 hod., do prostoru
startu závodu budou vpuštěni průchodem přes karanténu od startovního času 14:15.

Neděle:

shromaždiště – start tréninkového prostoru 1150 m, převýšení 115 m

start tréninkového prostoru – start závodu  450m, převýšení 65 m

Závodníci s povinností pobytu v karanténě musí navštívit tréninkový prostor ještě před vstupem do
karantény, která je umístěna v blízkosti startu tréninku.

Karanténa: Po oba dny je povinná karanténa pro dále uvedené kategorie.

Sobota: karanténa otevřena od 11:00 hod., do startovního času 12:20 hod. musí být všechny
mistrovské kategorie (DH16-21) již v karanténě!

Neděle: závodníci s povinností pobytu v karanténě mohou navštívit tréninkový prostor pouze před
vstupem do karantény. Do 12:15 hod. musí být všechny A kategorie Mistrovství ČR již v karanténě.
Karanténa je umístěna v blízkosti startu tréninku.

Vstup do karantény bude zaznamenán pomocí SI. Karanténu mohou opustit závodníci pouze po značené
cestě směrem na start. V karanténě jsou stany, toalety TOI TOI, pití. Odvoz věcí bude zajištěn. V karanténě
je zakázáno používat jakékoli prostředky komunikace s okolím, dodržujte zásady f air play.

Popisy

Sobota: kategorie Veteraniády ČR a tratě T mají popisy na mapě a v 1. koridoru. Na shromaždišti
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popisy nebudou. Kategorie MČR pouze na mapě.

Neděle: pro všechny kategorie na mapě a na startu v 1. startovacím koridoru. K dispozici bude
izolepa, nůžky, popisovače.

Startovní čísla: pouze v neděli pro A kategorie Mistrovství ČR, odběr na startu.

Zakázané prostory: lesní prostor s výjimkou cest na start a veškeré plochy označené pořadatelem. Zákaz
vstupu do ohradníků v blízkosti nedělního startu, pase se skot, životu nebezpečné (býci, krávy s telaty),
striktně dodržujte cesty a hranice vyznačené pořadatelem!!!

Cíl: V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u počítače. Vyčíst si musí i
t i, kteří závod z jakéhokoliv důvodu nedokončili.

Povinné úseky: start – začátek orientace, poslední kontrola – cíl.

Doporučení: doporučujeme krytí dolních končetin a tejpování.

Zdravotní zabezpečení: lékař v cíli, v případě nutnosti bude přivolána záchranná služba.

Mapy 

Sobota: KUNÍ VRCH, 1:10 000, E=5 m, stav květen 2013, mapový klíč ISOM 2000. Mapovali Luděk
Krtička, Zdeněk Lenhart, Evžen Cigoš, Vojtěch Král, Martin Poklop. Technologie tisku of f set, dotisk
tratí laserem, f ormát A4, mapy jsou v mapníku. R políčka pro opravné ražení jsou umístěna v pravém
horním rohu.

Neděle: KUNČICKÁ HORA, 1:10 000, E=5 m, stav květen 2013, mapový klíč ISOM 2000. Mapoval
Zdeněk Lenhart. Technologie tisku of f set, dotisk tratí laserem, f ormát A4, mapy jsou v mapníku. R
políčka pro opravné ražení jsou umístěna v levém dolním rohu.

Mapování kupek a související popisy

Vzhledem k obrovskému množství a hustotě kupek bylo potřeba použít i další rozlišovací znaky. Prvním je
velikost. Norma ISOM požaduje jako minimum výšku 1m (symbol č. 112.0), takto jsou mapovány jen kupky
zřetelně větší. Nižší kupky jsou kresleny menším hnědým puntíkem (zvláštní mapová značka, 70 % velikosti
symbolu č. 112.0), obří výrazné protáhlé hromady standardní protáhlou kupkou (symbol č. 113.0) a jen ty
největší a plošně rozsáhlé jsou vykresleny vrstevnicí. Některé hromady kamení jsou umně vyskládané do
výšky a jsou z dálky více vidět než většina ostatních, zvýrazňujeme je přidanou značkou skály, nebo
výjimečně černými tečkami kamenného pole.

Vzhledem k tomu, že kupky jsou různého tvaru, je u nich v popisech používán dominantní rozměr. Pokud je
dominantní výška, je uvedena průměrná výška (např. 2), pokud je dominantní tvar, je uváděn plošný rozměr
(např. 12×6), viz tréninkové mapy.

Zvláštní mapové značky: malý hnědý puntík (70 % velikosti symbolu č. 112.0) – menší kupka, černý křížek
– jiný umělý objekt, zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek – vývrat.

Výdej map: Odevzdávání map v cíli, výdej map za oba dny v neděli.

Terén: Horský terén, nadmořská výška 600-943 m n. m. Převážně jehličnatý les s nízkou hustotou
komunikací. Výskyt značného množství kamenných kupek a dalších antropomorf ních útvarů. Místy výskyt
skalek, bažin a kamenných polí. Menší část prostoru tvoří louky s výskytem kupek, samostatných stromů a
remízků.

Předchozí mapy: Kunčická hora (rok vydání 2000), částečně Paprsek (1998), vydal SK Severka Šumperk.

Protesty: Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1.
osobně nebo na adresu hlavního rozhodčího: Petr Turczer, Revoluční 2043/21, 787 01 Šumperk.



Pláne k ce ntra

Parko vání

Časové limity: 90 minut, uzavření cíle proběhne 90 minut po startu posledního závodníka.

Předpokládaná jury: Pavel Košárek (AOP), Radim Ondráček (EKP), Kristýna Kovářová (DKP).

Vyčítání, výsledky: v centru závodu, možnost připojení na wif i pro sledování průběžných výsledků.

Vyhlašování: v neděli, předpokládaný čas 15:00 hod.

Občerstvení: voda v karanténě, v cíli voda a šťáva, ionťák.

Mytí: v centru nouzové lavory, horská pramenitá voda.

Toalety: TOI TOI na shromaždišti a v karanténě. Zákaz vstupu do chaty Junior pro neubytované závodníky!

Ubytování: tělocvična ve Starém Městě pod Sněžníkem, 50°9’40.133″N 16°56’42.972″E, ul. Nádražní 77,
otevřena od pátku cca od 20 hod. do neděle do 10 hod., v sobotu se zamyká v 11 hod., odemyká v 17 hod.,
večer se zamyká ve 24:00. V tělocvičně jsou sprchy, dodržujte přezouvání a noční klid. Ubytování a počty lidí
v tělocvičně bude kontrolováno!!!

Zodpovědná osoba: Jana Klíchová, mobil 775052903.

Dětský koutek, školka: v centru závodu, v sobotu od 11:00 hod, v neděli od 8:30 hod. Po závodě si děti co
nejdříve vyzvedněte. Poplatek dobrovolný.

Stravování a občerstvení: v centru stánky f irmy PROBIO a CHATY JUNIOR, v sortimentu od zdravých
salátů, přes palačinky až po klobásu a guláš, čepovat se bude pivo a kof ola. Otevřeno bude v sobotu cca
do 22 hod. V centru je zakázáno stanovat.

Prodej sportovního vybavení: zajišťují f irmy SANASPORT, SIVEN, O-RUN, CRAFT, ODLO, SOLEUS,
Bohoušek.

Upozornění: závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Závodníci respektujte soukromé pozemky a
prostory!

Hlavní funkcionáři

ředitelka závodu – Zdenka Králová

hlavní rozhodčí – Petr Turczer R1

stavba tratí – Luděk Krtička R1 (So a Ne), Martin Poklop R2 (So), Vojtěch Král R2 (Ne)

Poděkování: Poděkování patří všem soukromým osobám i f irmám, které umožnily pořadatelům závody
v Kunčicích zorganizovat.

Víkend plný zážitků vám přejí pořadatelé.

Přílohy
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